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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 23 și 24 aprilie 2019 
 
                  

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
23 și 24 aprilie 2019. 
                  Marți,  23 aprilie a.c., ora 14.00 Comisia pentru transporturi și infrastructură și 
Comisia pentru industrii și servicii s-au întrunit, în ședință comună, pentru dezbaterea 
următoarelor acte normative: 

1. PLx 744/2018- Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din  
Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; 
          2. Plx 601/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
                 Lucrările şedinței au fost conduse de președintele Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură, domnul deputat Lucian Nicolae Bode și președintele Comisiei pentru 
industrii și servicii, domnul deputat Iulian Iancu. 
                 La începutul ședinței , președinții celor două comisii au propus suplimentarea 
ordinii de zi cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice- PLx 729/2018. 
                 La primul punct (PLx 744/2018), membrii celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și respinse. 
                 La cel de al doilea punct (Plx 601/2014), membrii celor două comisii au hotărât 
cu majoritate de voturi să transmită către cealaltă comisie sesizată în fond un raport de 
adoptare cu amendamente admise. 
                 Referitor la proiectul cu care ordinea de zi a ședinței comune a fost suplimentată, 
membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi transmiterea către Plenul 
Camerei Deputaților a unui raport de adoptare cu amendamente admise. 
                 La lucrările ședinței comune au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Ministerului Transporturilor: domnul Ovidiu Sîrbu- secretar de stat, doamna Carmen Pop- 
șef serviciu și doamna Simona Istrate- director; Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice: domnul Nicolae Tudose- secretar de stat și doamna Vasilica Baciu- 
director; Ministerului Afacerilor Interne: domnul Mihai Valentin Bobescu- subsecretar de 
stat, domnul Florentin Brăcea- director și doamna Maria Dragnea- șef serviciu; Ministerului 
Finanțelor Publice: domnul Doru Dudaș- director. 
 
               În continuare, Comisia pentru transporturi și infrastructură și-a desfășurat ședința 
la sala de ședințe a comisiei, introducând pe ordinea de zi Proiectul de Lege privind statutul  
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personalului feroviar (PLx 37/2017). În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură au hotărât să transmită Plenului Camerei 
Deputaților un raport de adoptare cu amendamente admise și respinse, menținându-se forma 
adoptată în Comisia pentru muncă și protecție socială. 
              Au participat în calitate de invitați, din partea: Ministerului Transporturilor: 
domnul Ovidiu Sîrbu- secretar de stat, doamna Simona Istrate- director și doamna Carmen 
Pop- șef serviciu; Alianței Federațiilor Tehnice Feroviare: domnul Iulică Măntescu- 
președinte; Federației Naționale Drum de Fier: domnul Florin Dobrescu- președinte și 
domnul Horia Dan Găină- vicepreședinte; Federației Naționale Feroviare Mișcare 
Comercial Vagoane: domnul Viorel Istrate- secretar general și domnul Grigore Mare- 
președinte; Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari: domnul Rodrigo Gabriel 
Maxim- președinte; Federației Nationale Sindicale din Infrastructura Feroviară: domnul 
Adrian Nechita- vicepreședinte; Federației Naționale a Sindicatelor din Transporturi Elcatel: 
domnul Nicolae Grigore- președinte; Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă din România: 
domnul Felix Radmilo- secretar general. 
 
 
La lucrările comisiei din această perioadă, membrii comisiei au fost prezenți conform listei 
de prezență. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE,                               
 

Lucian Nicolae Bode                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier  parlamentar, Ruxandra Chiriac 


